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“Faptul ca oamenii vor 

fi plini de lacomie, 
tematori sau nebuni 

este predictibil. 
Impredictibila este 

succesiunea in care o 

vor face.” 

- Warren Buffet 
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Lichiditatea a ramas constanta, valoarea 

tranzactiilor pe actiuni fiind de 11,5 mil Euro. BET-

FI a facut iar nota discordanta, fiind singurul care 

a inchis pe plus, celelalte scazand cu pana la -

2,13%. 

TLV a revenit in fruntea topului, cu o valoare 
aproape de 13 milioane lei. Cotatia sa a scazut 

puternic, cu -4,76%, prabusirea avand loc la 

finalul sedintei, dupa un trend descendent pe toata 
durata acesteia. Dupa sedinta, banca a anuntat o 

majorare de capital social cu actiuni gratuite 

(aprox. 12 la 100), un dividend de  0,1267 

lei/actiune, consolidarea valorii nominale de la 1 la 

10 lei/actiune si o rascumparare. Pe doi s-a clasat 

FP, care s-a mentinut pe plus pana la final. Pe trei 
a urcat SNP, cu o valoare de peste 8,2 milioane 

lei. BRD a avut aceeasi evolutie ca TLV, scazand 

puternic pe final. Au fost 12 emitenti care au 

depasit 1 milion de lei valoare a tranzactiilor. 

SNG si TGN au scazut cu mai mult de 1%. Scaderi 
mai mari au inregistrat SNN si ONE, de peste 3, 

respectiv 6%. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Banca Transilvania (TLV), cea mai mare instituţie de credit din România şi cea mai tranzacţionată 
acţiune la Bursa de la Bucureşti, convoacă acţionarii pe 28 aprilie 2022 pentru a aproba, printre 

altele, repartizarea a 800 de milioane de lei din profitul net de 1,8 mld. lei, sub formă de 
dividende, dar şi majorarea de capital cu 765 mil. lei prin noi acţiuni. (zf.ro) 

 
Bugetul BRD a fost revizuit, în urma noului context geopolitic după invadarea Ucrainei de către 

Rusia. BRD a bugetat o încetinire a avansului creditării, la 0,7% în 2022, de la circa 11% în 2021. 
Venitul băncii poate creşte cu peste 5%, după majorarea dobânzilor. (zf.ro) 

 
Visual Fan (Allview), companie listată la BVB, vrea să distribuie sub formă de dividende 60% din 
profitul net pe 2021. Randamentul ajunge la 4,9%. (zf.ro) 

 
Dezvoltatorul imobiliar One United Properties (ONE) a  cumpărat de la Auchan România fosta 

fabrică Ford din Bucureşti, un imobil istoric pe care intenţionează să îl restaureze în următorii doi 
ani şi să amenajeze spaţii de retail, parte a complexului One Floreasca City. (zf.ro) 

 
Peste 3.500 de ordine au fost introduse în sistemul pieței pentru licitația de obligațiuni 

guvernamentale în programul Fildelis, cu cele mai bune dobânzi din ultimii ani. Investitorii au 
realizat plasamente în echivalent 76,65 milioane euro pentru cele 4 emisiuni. (profit.ro) 

 
O secvență de aprecieri consistente pe bursa românească a fost amendată de vânzări destul de 

agresive, catalizate de acțiunile bancare. Raliul aproape neîntrerupt din minimele panicii 
antrenate de declanșarea conflictului din Ucraina și care a adus indicele BET la 19,66% față de 

limita inferioară a fost oprit brutal de o ședință de marcări de profituri. (profit.ro) 
 
Se face o lună de la războiul din Ucraina, perioadă în care petrolul are plus 23,4%, aurul a crescut 

cu 1,3%, iar BET are minus 4,3%. (zf.ro) 
 

 
 

 
 

 

 

https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/banca-transilvania-vrea-dea-dividende-randament-5-profitul-2021-20665364
https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/bugetul-brd-revizuit-urma-noului-context-geopolitic-dupa-invadarea-20663720
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/visual-fan-allview-companie-listata-la-bvb-vrea-sa-distribuie-sub-20665325
https://www.zf.ro/companii/dezvoltatorul-imobiliar-one-united-properties-cumparat-auchan-20665274
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/subscrieri-de-aproape-77-milioane-euro-in-oferta-de-titluri-de-stat-pentru-populatie-20648789
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/indicele-bet-de-la-bvb-sufera-un-recul-de-2-20648758
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/se-face-o-luna-de-la-razboiul-din-ucraina-perioada-in-care-petrolul-20663520


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.467,69 -2,13% 

BET-TR 22.508,71 -2,13% 

BET-BK 2.365,06 -1,97% 

BETPlus 1.859,16 -2,17% 

BET-FI 50.012,30 0,13% 

BET-NG 836,75 -1,37% 

BET-XT 1.086,45 -1,89% 

BET-XT-TR 1.957,77 -1,89% 

BETAeRO 992,30 -0,98% 

ROTX 27.447,30 -1,93% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 23 martie 2022.  

Datele se regasesc pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti 

in sectiuna Pietele astazi.    

Evolutie indici 

Platforma de tranzactionare cu 

functionalitate extinsa: lansare, 

modificare, anulare ordine de 
vanzare si cumparare, urmarire 

cotatii in timp real si adancimea 

piata, vizualizare portofoliu. 

Platforma este accesibila la 

adresa: 

www.cotatiibursiere.ro 

 

  

 

 

 

Servicii Email 
ESTtrade Confirm: confirmari 

ale tranzactiilor efectuate se 

transmit automat pe email. 

ESTtrade Comunicat: toate 

comunicatele emitentilor din 

portofoliu ajung in Inbox. 

ESTtrade Financiar: sumar pe 
mail a tuturor operatiunilor 

financiare din ziua curenta. 

ESTtrade Dividend: mesaj de 

confirmare a depunerilor 
contravalorilor dividendelor 

actiunilor detinute in portofoliu 

 

 

ESTtrade 

Top Valoare 

Emitent Ultimul Pret Valoare (lei) 

TLV 2,5000 12.873.730,46 

FP 1,9620 11.077.280,00 

SNP 0,4700 8.219.823,84 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4700 17.387.918 

FP 1,9620 5.647.819 

TLV 2,5000 4.998.823 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 23 martie 2022. 

Datele se regasesc pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti 

in sectiunea Pietele astazi. 

Top tranzactionare 
Sursa: www.bvb.ro 
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Sursa: www.bvb.ro 

https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TLV
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=FP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=FP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TLV
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Societatea a fost infiintata in anul 1995, odata 

cu piata reglementata de capital din Romania, 
avand c unic obiect de activitate de la momentul 

infiintarii si pana la ora actuala serviciile de 

investitii financiare. 

 

ESTINVEST S.A. este una dintre cele mai active 

firme de pe piata de capital romaneasca, este 

membru al Bursei de Valori Bucuresti si membru 

al Asociatiei Brokerilor. 

 

ESTINVEST S.A. este o firma dinamica, cu un 

personal tanar si ambitios, avand o buna 

pregatire profesionala. 

 

ESTINVEST 

Societatea de Servicii de 

Investitii Financiare  
ESTINVEST SA 

 
Sediul central: Str.Republicii, 

Nr.9, Focsani, Vrancea, Romania 
 

Tel:0237 238900; 0728 282 012 

 

Website: www.cotatiibursiere.ro 
www.estinvest.ro 

Email: contact@estinvest.ro  

 

ESTINVEST SA 

Str. Republicii Nr.9, Focsani, Judet Vrancea, Romania, Nr. O.R.C. J39/663/1995, CUI 8017326 

Telefon: 0237 238 900, Fax: 0237 237 471, www.estinvest.ro, https://www.cotatiibursiere.ro/ 

Decizie autorizare 2668/05.08.2003, Nr.Reg. ASF PJR01SSIF/390040/24.05.2006 

 

Acest material este publicat de catre ESTINVEST SA, societate de servicii de investitii financiare si are un 

scop informativ, neconstituind o recomandare de cumparare sau de vanzare a unor instrumente financiare.  

Datele utilizate pentru redactarea materialului au fost obtinute din surse considerate de noi a fi de incredere, 

insa nu putem garanta corectitudinea si exhaustivitatea lor. 

Este recomandabil ca o decizie de investire sa fie luata dupa consultarea mai multor surse de informare 

diferite. Investitorii sunt anuntati ca orice strategie, grafic, metodologie sau model sunt mai degraba forme 

de estimare si nu pot garanta un profit cert. Investitia in instrumente financiare este caracterizata prin 

riscuri, inclusiv riscul unor pierderi pentru investitori.  

Estinvest SA si realizatorii acestui buletin nu isi asuma nici un fel de obligatie pentru eventuale pierderi 

suferite in urma folosirii acestor informatii. 

Reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui raport este posibila numai cu acordul 

prealabil scris al ESTINVEST. 

http://www.cotatiibursiere.ro/
http://www.estinvest.ro/

